
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar, tepat dan jelas! 

1. Jelaskan pengertian pasal 52 dan 53 Undang -Undang Hak Cipta? 

2.  (lihat gambar) Apa fungsi tab menu ”Styles” pada Ms.Office 

Word 2007 dan berilah contah penggunaannya dalam membuat paragraf? 

3. Tuliskan sintak penggunaan rumus fungsi logika 

a. IF d. SUM      

b. AND e.  AVERAGE 

c. OR f. COUNT 

4.  Sebutkan min. 3(tiga) dari gambar menu slide dalam Ms.PowerPoint 2007 yang 

anda ketahui. 

5. Sebutkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki Ms.Office Word 2007 dibanding dengan 

Ms.Office Word sebelumnya. 

6. Sebutkan langkah-langkah mensetting IP address dalam komputer. 

7.  Digunakan untuk apakah program aplikasi 

tersebut dan sebutkan beberapa contoh program yang lainnya? 

8. Apa yang disebut ID dan password dalam dunia cyberspace? 

9. Jelaskan hasil yang diperoleh jika kita menekan enter : 

a. =IF(2+2=4,"BENAR","SALAH")  

b. =IF(A2>3,A2*2,A2*3) 

c. =IF(A2>85,”PINTAR”,”CUKUP”) 

10. Jelaskan kegunaan program aplikasi berikut : 

a. Winamp f. Ms.Office Access 2007 

b. Windows Media Player g. Adobe PhotoShop 

c. Jet Audio h. Opera 

d. Ulead Studio i. Calc 

e. Mozilla Firefox j. Corel Draw 

11. Booting akan melakukan proses Scan Disk apabila? 

12.        Jelaskan fungsi dari gambar disamping? 

 

 

 

 

 

13. Sebutkan langkah-langkah untuk mengganti Kata pada Office Word 2007? 

14. a.   Jelaskan fungsi dari Tab Insert berikut (lihat  

   gambar). 

 

 



15. Jelaskan cara menyalin file dari flash disk atau disket kedalam komputer? 

16. Pengertian Multiprogramming adalah? 

17. Sebutkan keuntungan menggunakan Sistem Operasi Windows? 

18. Pengertian dari Cool Booting adalah? 

19. Sebutkan dan jelaskan tiga (3) komponen pokok dalam sistem kerja komputer? 

20. Sebutkan langkah-langkah membuat penomoran otomatis pada Office Word 2007? 

21. Sebutkan fungsi dari gambar di bawah ini 

a. nnn    c.   

 

 

 

 

b. cc    d.   

 
 
 
 

 
22. Apa yang dimaksud dengan (a). Software (b). Hardware dan (c). braindware? 

23. Berapa tanggal, bulan dan tahun lahir anda? Coba anda ubah kedalam bahasa biner? 

24. Apa yang dimaksud dengan system operasi? Jelaskan dan berikan contoh system operasi yang 

ada sekarang? 

25. Jelaskan apa yang dimaksud dengan program aplikasi dan berikan contohnya? 

26. Sebutkan fungsi dari gambar di bawah ini? 

 
 
 
 
 
 
 
 
27. Apa yang kamu ketahui tentang virus computer? 

28. Apakah yang dimaksud dengan cracker dan hecker dalam dunia internet? 

29. Apakah yang kamu katahui tentang kecerdasan buatan! 

30. Jelaskan cara menyalin file yang ada di dalam computer kedalam disket atau flash disk! 

31. Jelaskan dua langkah yang dapat dilakukan untuk mematikan computer! 

32. Pengertian icons dan shortcut adalah? 

33. Cara mengembalikan file dari recyle bin ke tempat asalnya adalah?  

34. Apakah keuntungan menggunakan system operasi windows? 

35. Apakah yangkamu ketahui tentang screen saver? Dan bagaimana cara mengaturnya? 

 

PERHATIAN : 
CONTOH SOAL INI KERJAKAN YANG DIAJARKAN SAJA KARENA ADA SOAL-SOAL SEMESTER 

GENAP YANG SENGAJA SAYA MASUKAN. JADI BERHATI-HATILAH DALAM MENJAWAB SOAL 
TERSEBUT. KERJAKAN YANG PERNAH SAYA AJARKAN ATAU LIHAT DIBUKU/MODUL                                             

YANG PERNAH DI FOTO COPY 

..:: Selamat Mengerjakan ::… 

 


